
41 
 

 IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

4.1.1 Karakteristik Fisik dan Kimia Bahan Baku 

 Analisa yang dilakukan terhadap bahan baku berupa sari buah sirsak 

meliputi: pH, antioksidan. Sedangkan campuran susu segar dengan penambahan 

sari buah sirsak meliputi: pH, Total Asam, Aktivitas Antioksidan dan Total BAL. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal bahan baku dan perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat lama fermentasi dan penambahan konsentrasi sari buah sirsak. 

Waktu inkubasi dipilih berdasarkan nilai pH produk yang terukur di akhir masa 

inkubasi serta penampakan yoghurt dengan penambahan sari buah secara fisik.  

 Analisa total asam bertujuan untuk mengetahui kenaikan asam akibat asam 

laktat yang dihasilkan oleh BAL selama fermentasi. Analisa tersebut berhubungan 

dengan analisa pH, dimana semakin tinggi nilai total asam maka pH yang dihasilkan 

semakin rendah. Analisa aktivitas antioksidan untuk mengetahui pengaruh 

perubahan selama fermentasi akibat penambahan sari buah sirsak. Rerata 

karakteristik bahan baku sari buah sirsak dan yoghurt dengan penambahan sari 

buah sirsak sebelum fermentasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2. 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Bahan Baku Sari Buah Sirsak  

Parameter Rerata 

pH 

Aktivitas Antioksidan 

4.067 

88.423% 

 

 

 Pada Tabel 4.1 dapat dilihat hasil karakteristik bahan baku sari buah sirsak 

memiliki nilai pH yang asam dan nilai aktivitas antioksidan cukup tinggi.  
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Tabel 4.2 Karakterisitk Fisik dan Kimia Bahan Baku Yoghurt dengan Penambahan 

      Sari Buah Sirsak Sebelum Fermentasi 

Parameter Penambahan Sari Buah 

Sirsak 

Rerata 

pH 

 

 

 

Aktivitas Antioksidan 

(%) 

 

 

Total Asam 

(%) 

 

 

Viskositas (cP) 

10% 

15% 

20% 

 

10% 

15% 

20% 

 

10% 

15% 

20% 

 

10% 

15% 

20% 

 

6.537 

6.277 

6.130 

 

64.723  

56.467  

72.167  

 

0.250 

0.397 

0.473 

 

8.000 

10.333 

13.333 

  

 Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dengan penambahan sari buah 

sirsak pada susu didapatkan hasil total asam, aktivitas antioksidan dan viskositas 

yang meningkat. Namun, semakin meningkatnya penambahan sari buah yang 

ditambahkan maka pH semakin turun. Nilai total asam laktat pada sampel masih 

rendah, hal ini dikarenakan masih belum terjadinya proses fermentasi oleh bakteri 

asam laktat. Diduga penambahan sari buah sirsak dapat menurunkan jumlah pH 

karena buah tersebut memberikan derajat keasaman, dimana sari buah sirsak 

mengandung berbagai macam asam-asam organik yang memiliki ion H+ dan 

tertangkap oleh elektroda.  

 Aktivitas antioksidan semakin tinggi dengan bertambahnya sari buah sirsak 

pada sampel sebelum proses fermentasi. Pada parameter viskositas, semakin tinggi 

penambahan sari buah sirsak maka nilai viskositasnya juga semakin tinggi. Diduga 

peningkatan viskositas pada bahan baku dikarenakan penambahan sari buah serta 

adanya komponen-komponen tambahan lainnya seperti susu skim dan sukrosa. 
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4.1.2 Karakteristik Mikrobiologi Bahan Baku 

 Hasil karakteristik total BAL awal dilakukan pada starter backslope siap pakai 

yang ditambahkan ke dalam yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak. Hal ini 

dilakukan karena starter yang ditambahkan pada setiap sampel yoghurt sama yaitu 

3% (v/v). 

 Karakteristik total bakteri asam laktat awal pada pembuatan yoghurt dengan 

penambahan sari buah sirsak sebelum fermentasi dilakukan untuk mengetahui total 

BAL sebelum fermentasi. Rerata karakteristik total BAL yoghurt dengan 

penambahan sari buah sirsak sebelum fermentasi dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Karakteristik Mikrobiologi Bahan Baku Yoghurt dengan Penambahan Sari 

      Buah Sirsak Sebelum Fermentasi 

Penambahan Sari Buah Sirsak Rerata (log cfu/ml) 

10% 

15% 

20% 

4.926 

5.360 

4.430 

  

 Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa penambahan sari buah 15% memilki 

rerata total BAL tertinggi dan rerata terendah penambahan sari  buah sirsak 20%, 

namun hal ini dilakukan pada saat sebelum dilakukannya fermentasi. Menurut 

Messens dan De Vugst (2002), jumlah awal bakteri asam laktat tersebut diharapkan 

dapat beradaptasi pada media sesuai dengan perlakuan, agar bakteri asam laktat 

dapat berkembang biak dan menghasilkan asam-asam organik, hidrogen peroksida 

dan diasetil. 

 

4.2 Hasil Pengamatan Sifat Kimia 

4.2.1 pH 

 pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman 

atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda. Derajat keasaman  

minuman susu fermentasi tersubstitusi sari buah sirsak sesudah fermentasi 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena banyaknya asam laktat yang 

dihasilkan dari BAL yang tumbuh selama proses fermentasi. Asam-asam organik ini 

merupakan asam-asam yang terdisosiasi dalam bentuk ion-ion H+. Semakin banyak 

asam yang dihasilkan maka semakin banyak pula ion H+ yang terbentuk sehingga 
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pengukuran pH oleh elektroda pH meter menunjukkan nilai yang semakin turun. 

Gambar berikut menunjukkan rata-rata pH yoghurt dengan penambahan sari buah 

sirsak akibat perlakuan penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi. 

 
 

Gambar 4.1. Grafik pH Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah Sirsak Akibat  

           Perlakuan Penambahan Sari Buah Sirsak dan Lama Fermentasi 

 

 Dari Gambar 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai viskositas yoghurt 

setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan penambahan sari buah 

sirsak 10%, 15% dan 20%. Hal ini dikarenakan, semakin lama proses fermentasi 

yang dilakukan dan semakin tinggi sari buah sirsak yang diberikan dapat 

menurunkan nilai pH. Nilai rerata pH terendah terdapat pada penambahan sari buah 

sirsak 20% dengan lama fermentasi 12 jam. Rerata nilai pH tertinggi terdapat pada 

penambahan sari buah sirsak 10% dengan lama fermentasi 8 jam. Hal ini akan 

berpengaruh pada nilai total asam yoghurt, dimana semakin meningkatnya sari buah 

sirsak maka akan semakin banyak nutrisi yang dapat digunakan BAL untuk 

melakukan metabolisme dan menghasilkan asam laktat. 

 Analisis ragam menunjukkan perlakuan penambahan sari buah sirsak yang 

berbeda memberikan pengaruh nyata (α=0,05), sedangkan lama fermentasi tidak 

berbeda nyata serta interaksi antar penambahan sari buah sirsak dan lama 

fermentasi berpengaruh tidak nyata (α=0,05). Rerata pH yoghurt dengan 

penambahan sari buah sirsak akibat perlakuan Penambahan sari buah sirsak dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Rerata pH Yoghurt Dengan Penambahan Sari Buah Sirsak pada  

      Perlakuan Berbagai Penambahan Sari Buah Sirsak 

Konsentrasi Sari Buah 

Sirsak (%) 

pH BNT 5% 

10 

15 

20 

4.427 c 

4.252 b 

4.217 a 

 

0,024 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

 Dari Tabel 4.4 rerata pH yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak pada 

perlakuan penambahan sari buah sirsak 20% memiliki rerata pH terendah 

dibandingkan sari buah sirsak 10% yang memiliki rerata pH tertinggi. Desrosier 

(1997), mengemukakan bahwa asam akan memberi rasa masam dengan melepas 

proton H+ yang dapat menyebabkan penurunan pH. Hal ini diduga karena sari buah 

sirsak mengandung berbagai senyawa asam yang jika mengalami fermentasi akan 

mempengaruhi penurunan pH. Asam organik yang banyak terdapat pada buah-

buahan dan sayur-sayuran adalah asam sitrat dan asam malat. Asam sitrat dapat 

dirombak oleh Lactobacillus yang mungkin terdapat pada buah, begitu pula dengan 

asam malat. Dimana asam sitrat berubah menjadi asam suksinat sedangkan asam 

malat dirombak menjadi asam laktat. Sehingga penurunan pH juga dipengaruhi 

adanya akibat perombakan senyawa organik oleh bakteri yang ada didalam produk 

(Frazier and Westhoff, 1979). 

  Menurut Anafia (1997), penurunan pH merupakan akibat dari adanya proses 

fermentasi glukosa yang disebabkan adanya akumulasi asam laktat. Bakteri asam 

laktat mampu memecah glukosa menjadi asam laktat dan beberapa senyawa etanol. 

Menurut Spreer (1998), asam laktat dan asetaldehid yang dihasilkan menyebabkan 

penurunan pH media fermentasi atau meningkatnya keasaman dan juga semakin 

menurunnya pH dapat disebabkan adanya penambahan sari buah sirsak. Selama 

proses fermentasi akan dihasilkan metabolit berupa asam-asam organik seperti 

asam laktat, asam sitrat dan asam asetat (Surono, 2004).  

 Pada perlakuan yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak akibat lama 

fermentasi tidak memberikan pengaruh yang nyata. Begitu pula dengan interaksi 

antara perlakuan yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi 

tidak memberikan pengaruh yang nyata. Hal ini diduga jarak lama fermentasi serta 
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interaksi antara penambahan sari buah sirsak dengan lama fermentasi terlalu dekat 

sehingga tidak memberikan pengaruh yang nyata . 

 

4.2.2 Total Asam 

 Hasil rerata total asam yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak pada 

perlakuan sari buah sirsak dan lama fermentasi berkisar antara 0,677 hingga 

1,357%. Menurut Maulidina (2007), asam-asam dalam analisa total asam adalah 

semua jenis asam yang terdapat dalam medium baik asam yang terdisosiasi 

maupun yang tidak terdisosiasi dan jumlahnya dapat diketahui dengan banyaknya 

NaOH yang bereaksi dengan asam-asam tersebut. Total asam titrasi dinyatakan 

dengan persen asam laktat. Asam laktat (C3H6O3) merupakan komponen asam 

terbesar yang terbentuk dari hasil fermentasi susu menjadi yoghurt (Helferich dan 

Westhoff, 1980). Kontribusi terbesar pembentukkan asam laktat diberikan oleh 

laktosa yang akan diubah dahulu menjadi glukosa dan galaktosa yang kemudian 

akan melalui proses glikolisis menghasilkan asam piruvat yang kemudian diubah 

menjadi asam laktat. Pada Gambar 4.2 dapat diamati pengaruh total asam yoghurt 

dengan penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi. 

 
 

Gambar 4.2. Grafik Total Asam Yoghurt Dengan Penambahan Sari Buah Sirsak      

           Akibat Perlakuan Penambahan Sari Buah Sirsak dan Lama Fermentasi 

 

 Dari Gambar 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata total asam yoghurt setelah 

fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan penambahan sari buah sirsak 

10%, 15% dan 20%. Total asam meningkat seiring dengan tingginya penambahan 

sari buah sirsak dan lama fermentasi yang diberikan. Dimana sari buah sirsak 10% 

dengan lama fermentasi 8 jam memiliki nilai total asam lebih rendah dibandingkan 
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dengan produk menggunakan sari buah 20% dan lama fermentasi 12 jam yang 

memiliki nilai total asam lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin lama 

fermentasi maka total asam akan semakin tinggi, begitu pula penambahan sari buah 

sirsak yang digunakan maka nilai total asam yang dihasilkan juga akan semakin 

tinggi.  

 Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa penambahan sari buah sirsak dan 

lama fermentasi berpengaruh sangat nyata (α=0,05)  terhadap total asam yoghurt 

dengan penambahan sari buah sirsak. Begitupula interaksi antara kedua perlakuan 

penambahansari buah sirsak dan lama fermentasi berpengaruh sangat nyata 

(α=0,05) juga. Rerata total asam yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak 

akibat lama fermentasi dan penambahan sari buah sirsak dapat dilihat pada Tabel 

4.5. 

Tabel 4.5 Rerata Total Asam Yoghurt Dengan Penambahan Sari Buah Sirsak Akibat 

       Lama Fermentasi dan Penambahan Sari Buah Sirsak 

Lama Fermentasi 

(Jam) 

Konsentrasi Sari Buah 

(%) 

Rerata Total 

Asam (%) 

DMRT 5% 

8 10 

15 

20 

0.677 a 

0,790 b 

0,820 b 

0.054 

0.057 

0.059 

10 10 

15 

20 

0,823 b 

0,993 c 

1,217 d 

0.060 

0.061 

0.062 

12 10 

15 

20 

0,973 c 

1,197 d 

1,357 e 

0.061 

0.062 

 

Keterangan:  rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut DMRT(α=0,05) 

 

 Pada Tabel 4.5 nilai total asam tertinggi diperoleh pada perlakuan 

penambahan sari buah sirsak 20% dan lama fermentasi 12 jam. Rerata total asam 

terendah diperoleh pada perlakuan penambahan sari buah sirsak 10% dan lama 

fermentasi 8 jam. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil analisa pH dimana pada 

lama fermentasi 12 jam dan penambahan sari buah 20% memberikan nilai pH 

terendah. 
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 Total asam meningkat seiring dengan lama fermentasi, hal ini disebabkan 

makin lama fermentasi maka mikroba akan mempunyai kesempatan lebih lama 

untuk mengubah substrat menjadi asam (Mijayani, 2008). Asam laktat yang 

terbentuk akan disekresikan keluar sel dan terakumulasi dalam media fermentasi 

sehingga makin lama waktu fermentasi, jumlah total asam yang terakumulasi 

semakin meningkat dan menurunkan pH. Diduga semakin lama waktu fermentasi 

aktivitas BAL akan semakin optimal dalam merombak sukrosa serta laktosa menjadi 

asam laktat.  

 Peningkatan total asam juga dipengaruhi oleh adanya penambahan sari 

buah sirsak, hal ini dikarenakan selama pertumbuhan bakteri asam laktat 

memanfaatkan sumber gula untuk menghasilkan 90% asam laktat sebagai produk 

akhir (Benninga, 1990). Semakin meningkatnya penambahan sari buah sirsak maka 

akan didapatkan total asam yang tinggi pula, hal ini disebabkan adanya asam malat 

pada sari buah sirsak dapat dirombak oleh Lactobaccilus menjadi asam laktat 

sehingga hal ini dapat menambah jumlah asam laktat pada produk (Frazier and 

Westhoff, 1979). Selain itu, meningkatnya total asam juga dipengaruhi oleh 

senyawa-senyawa organik pada sari buah sehingga tingkat keasaman tidak hanya 

didapatkan dari asam laktat saja. 

 Hasil analisis ragam pada penambahan sari buah 20% dengan lama 

fermentasi 12 jam memberikan jumlah total asam laktat yang tinggi. Semakin 

bertambahnya penambahan sari buah dan lama fermentasi akan meningkatkan 

kandungan asam malat serta asam sitrat yang dirombak bakteri menjadi asam laktat 

dan asam suksinat. Laktosa akan dihidrolisis oleh bakteri asam laktat dengan hasil 

berupa asam piruvat. Asam piruvat kemudian akan dirubah menjadi asam laktat oleh 

enzim laktat dehirogenase yang dihasilkan oleh bakteri tersebut, dimana tingkat 

keasaman semakin meningkat (Koswara, 1995). Nilai pH akan berbanding terbalik 

dengan tingkat keasaman, semakin tinggi tingkat keasaman maka semakin rendah 

nilai pH dan sebaliknya. 

 Pada perlakuan penambahan sari buah dan lama fermentasi memberikan 

pengaruh yang sangat nyata, begitu pula dengan interaksi antara penambahan sari 

buah sirsak dengan lama fermentasi. Hal ini diduga jarak antar perlakuan yang 

diberikan terlalu dekat sehingga tidak memberikan pengaruh yang berbeda sangat 

nyata. 
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4.2.3 Aktivitas Antioksidan 

 Prinsip dari analisa aktivitas antioksidan ini adalah adanya donor atom 

hidrogen dari senyawa antioksidan pada radikal bebas (DPPH) akan menyebabkan 

radikal bebas menjadi lebih stabil sehingga mengurangi absorbansi warna pada saat 

di tera dengan spektrofotometer. Hasil rerata aktivitas antioksidan yoghurt dengan 

penambahan sari buah sirsak pada perlakuan penambahan sari buah sirsak dan 

lama fermentasi berkisar antara 38,237- 65,293%. Grafik pengaruh penambahan 

sari buah sirsak dan lama fermentasi terhadap aktivitas antioksidan dapat dilihat 

pada Gambar 4.3.  

 
Gambar 4.3 Grafik Aktivitas Antioksidan Yoghurt Dengan Penambahan Sari Buah 

            Sirsak Akibat Perlakuan Penambahan Sari Buah Sirsak dan Lama             

            Fermentasi 

 

 Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata aktivitas antioksidan 

yoghurt setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan penambahan 

sari buah sirsak 10%, 15% dan 20%. Aktivitas antioksidan tertinggi pada 

penambahan sari buah sirsak 20% dengan lama fermentasi 10 jam, sedangkan nilai 

aktivitas antioksidan terendah terdapat pada penambahan sari buah sirsak 10% 

dengan lama fermentasi 8 jam. Adanya peningkatan aktivitas antioksidan pada akhir 

fermentasi diduga akibat aktivitas bakteri asam laktat pada produk.  

 Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa penambahan sari buah sirsak dan 

lama fermentasi memberikan pengaruh berbeda nyata (α=0,05). Namun interaksi 

antara penambahan konsentrasi sari buah sirsak dan lama fermentasi memberikan 
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pengaruh yang tidak berbeda nyata (α=0,05). Rerata aktivitas antioksidan yoghurt 

dengan penambahan sari buah sirsak akibat perlakuan penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan 4.7. 

 

Tabel 4.6 Rerata Aktivitas Antioksidan Yoghurt Dengan Penambahan Sari Buah  

      Sirsak Akibat Perlakuan Penambahan Sari Buah Sirsak 

Penambahan Sari 

Buah Sirsak (%) 

Rerata Aktivitas 

Antioksidan (%) 

BNT 5% 

10 

15 

20 

52.357 a 

59.310 b 

57.663 b 

 

5,191% 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

 Pada Tabel 4.6 dapat dilihat aktivitas antioksidan semakin meningkat seiring 

dengan penambahan sari buah sirsak, meski tidak terlalu signifikan. Nilai aktivitas 

antioksidan tertinggi pada konsentrasi 15%, sedangkan nilai terendah pada 

konsentrasi 10%. Menurut Pokorny et al, (2001), senyawa fenol mempunyai 

mekanisme penangkapan radikal bebas melalui reaksinya dengan gugus OH. 

Senyawa-senyawa yang memungkinkan mendonasikan protonnya memiliki aktivitas 

penangkapan radikal cukup kuat.  

 Pada hasil analisa, terdapat senyawa antioksidan lain yang dapat berfungsi 

sebagai senyawa-senyawa antioksidan. Seiring dengan penambahan sari buah 

sirsak maka aktivitas antioksidan akan meningkat. Menurut Gawel (2004) dalam 

Kunaepah 2008, peningkatan aktivitas antioksidan karena adanya dekarboksilasi 

asam sinamat (ferulic acid dan coumaric acid) membentuk 4-vinylphenol. 

Lactobacillus memiliki pula kemampuan mendegradasi asam ferulat dan asam 

sinamat yang merupakan komponen polisakarida dinding sel sari buah sirsak melalui 

aktivitas enzim ferulic acid reductase dan vinylphenol reductase menjadi 4-

vinylphenol dan 4-vinyl guaciacol.. Selain itu ada beberapa senyawa fenol dan 

senyawa lain yang dapat berfungsi sebagai antioksidan, sehingga hal ini diduga 

dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Senyawa-senyawa tersebut antara lain 

tokoferol, flavonoid, asam ferulat dan asam fitat.  
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Tabel 4.7 Rerata Aktivitas Antioksidan Yoghurt Dengan Penambahan Sari Buah  

      Sirsak Akibat Perlakuan Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi 

(Jam) 

Rerata Aktivitas 

Antioksidan (%) 

BNT 5% 

8 

10 

12 

46.151 a 

59,567 b 

63,612 b 

 

5,191% 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 
 Dari Tabel 4.7 menunjukkan semakin lama waktu fermetasi yoghurt maka 

semakin tinggi pula akitivitas antioksidan. Dari hasil rerata aktivitas antioksidan 

yoghurt akibat perlakuan lama fermentasi 12 jam menunjukkan nilai kandungan 

antioksidan tertinggi yaitu 63,612%, sedangkan pada lama fermentasi 8 jam 

menunjukkan nilai aktivitas antioksidan terendah yaitu 46,151%. Menurut Gordon 

(1990), mengungkapkan bahwa kenaikan aktivitas antioksidan pada akhir fermentasi 

disebabkan meningkatnya kestabilan aktivitas antioksidan pada medium fermentasi. 

Senyawa antioksidan alami akan lebih stabil pada pH yang rendah. Aktivitas 

antioksidan pada yoghurt dipengaruhi oleh jumlah antioksidan yang terkandung di 

dalamnya dan juga kemampuan senyawa antioksidan tersebut dalam menangkap 

radikal bebas. Diduga pada yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak terdapat 

senyawa-senyawa polifenol yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan aktivitas 

antioksidan selama fermentasi. Diduga salah satu senyawa tersebut yaitu fenol, 

dimana akibat proses fermentasi dapat meningkatkan aktivitas antioksidan 

(Kunaepah, 2008). 

 Pada hasil analisis ragam, interaksi antara perlakuan penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi tidak memberikan pengaruh berbeda nyata. Hal ini 

diduga jarak antar perlakuan terlalu dekat sehingga tidak memberikan pengaruh 

berbeda nyata. 
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4.3 Hasil Pengamatan Mikrobiologi 

4.3.1 Total BAL 

 Rerata total BAL yang terdapat pada yoghurt dengan penambahan sari buah 

sirsak akibat perlakuan penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi berkisar 

antara 7.153 – 7.915 log cfu/ml, dimana total BAL pada produk tidak terlalu tinggi. 

Menurut Tannock (1999), jumlah total BAL masih termasuk dalam batasan 

kandungan probiotik yang dianjurkan dalam standart produk probiotik yaitu 105 – 

109. Pengaruh penambahan konsentrasi sari buah sirsak dan lama fermentasi 

terhadap perubahan total bakteri asam laktat dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Grafik Total Bakteri Asam Laktat Yoghurt dengan Penambahan Sari 

            Buah Sirsak akibat Pengaruh Penambahan Sari Buah Sirsak dan  

            Lama Fermentasi 

 

 Pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata nilai total BAL yoghurt 

setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan penambahan sari buah 

sirsak 10%, 15% dan 20%. Total BAL cenderung meningkat seiring dengan 

meningkatnya penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi. Rerata total BAL 

tertinggi terdapat pada penambahan sari buah sirsak 20% dengan lama fermentasi 

10 jam, sedangkan rerata total BAL terendah terdapat pada penambahan sari buah 

sirsak 10% dengan lama fermentasi 8 jam.  

 Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa penambahan sari buah sirsak 

memberikan pengaruh berbeda nyata (α=0,05), sedangkan perlakuan lama 

fermentasi memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (α=0,05). Namun interaksi 

antara penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi memberikan pengaruh 

yang tidak berbeda nyata (α=0,05). Rerata total BAL yoghurt dengan penambahan 
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sari buah sirsak akibat perlakuan penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan 4.9. 

 

Tabel 4.8 Rerata Total Bakteri Asam Laktat Yoghurt Dengan Penambahan Sari   

        Buah Sirsak Akibat  Perlakuan Penambahan Sari Buah Sirsak 

Penambahan Sari Buah 

Sirsak (%) 

Rerata Total BAL (log 

cfu/ml) 

BNT 5% 

10 

15 

20 

7.259 a 

7.501 b 

7.421 ab 

0.185 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

 Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa, nilai total BAL tertinggi akibat 

penambahan sari buah sirsak 15%, sedangkan rerata terendah terdapat pada 

penambahan sari buah sirsak 10%. Hal ini diduga semakin meningkatnya 

penambahan sari buah sirsak maka semakin tinggi pula ketersedian nutrisi. Menurut 

Buckle et al. (2001), mengemukakan bahwa bahan pangan yang mengandung gula 

memberi energi bagi proses metabolisme mikroorganisme, sedangkan protein, 

lemak, vitamin, asam-asam nukleat dan mineral sangat penting untuk sintesa zat 

penyusun sel. 

 

Tabel 4.9 Rerata Total Bakteri Asam Laktat Yoghurt Dengan Penambahan Sari   

        Buah Sirsak Akibat  Perlakuan Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi (Jam) Rerata Total BAL (log 

cfu/ml) 

BNT 5% 

8 

10 

12 

7.250 a 

7.327 ab 

7.604 b 

 

0.185 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

 Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa rerata total BAL tertinggi akibat lama 

fermentasi terdapat pada 12 jam, sedangkan rerata terendah terdapat pada lama 

fermentasi 8 jam. Hal ini diduga, selama proses fermentasi berlangsung terjadi 

pemecahan laktosa dan fruktosa menjadi gula-gula sederhana dimana gula tersebut 

akan dipergunakan sebagai sumber energi bagi pertumbuhan S. thermophillus, L. 
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bulgaricus, L. acidophilus dan B.bifidum. Menurut Hamann (1984), proses 

pertumbuhan bakteri starter dalam pembuatan yoghurt diawali dengan peningkatan 

laju pertumbuhan S. thermophillus yang memproduksi asam laktat pada pH rendah 

untuk mengoptimalkan pertumbuhan L.acidophillus dan L. bulgaricus memproduksi 

asam laktat yang menimbulkan penurunan pH. 

  Menurut Mulidina (2007), bahwa selama proses fermentasi hingga 24 jam, 

bakteri asam laktat memiliki kapasitas yang terbatas untuk dapat menggunakan gula 

sebagai sumber energi karbon sehingga tidak semua gula yang ada dalam medium 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan sel, sumber energi dan sebagai substrat. Pada 

lama fermentasi 12 jam diduga pertumbuhan bakteri asam laktat tidak lagi optimal 

seperti lama fermentasi 8 jam dan 10 jam. Hal ini juga diperkuat oleh Fardiaz (1992), 

bahwa penambahan gula sebanyak 1 – 10% ke dalam makanan pada kondisi 

tertentu dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme.  

 Pada hasil analisis ragam, interaksi antara perlakuan penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi tidak memberikan pengaruh berbeda nyata. Hal ini 

diduga jarak antar perlakuan terlalu dekat sehingga tidak memberikan pengaruh 

berbeda nyata. 

 

4.4 Hasil Pengamatan Sifat Fisika 

4.4.1 Viskositas 

 Pada produk yoghurt di peneltian ini memiliki viskositas yang cukup tinggi. 

Rerata viskositas yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak akibat perlakuan 

lama fermentasi dan konsentrasi sari buah sirsak berkisar antara 1192.333 - 

1860.667 cp. Viskositas adalah sifat kekentalah terhadap aliran suatu bahan yang 

berwujud cair, pasta atau dalam bentuk gel. Pada Gambar 4.5 akan menunjukkan 

perubahan viskositas yoghurt akibat perlakuan lama fermentasi dan penambahan 

sari buah sirsak. 
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Gambar 4.5 Grafik Viskositas Yoghurt Dengan Penambahan Sari Buah Sirsak         

          Akibat Perlakuan Sari Buah Sirsak dan Lama Fermentasi 

 

 Gambar 4.5  menunjukkan bahwa rata-rata nilai viskositas yoghurt setelah 

fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan penambahan sari buah sirsak 

10%, 15% dan 20%. Perlakuan penambahan sari buah sirsak 15% memberikan 

rata-rata tertinggi dibandingkan penambahan penambahan lainnya. Menurut 

Setyowati (2004), komponen terlarut yang semakin besar dalam suatu larutan akan 

meningkatkan viskositas. Diduga peningkatan jumlah sari buah sirsak 15% pada 

lama fermentasi 8, 10 dan 12 jam. Pada konsentrasi 15% komponen yang terlarut 

besar akibat perlakuan lama fermentasi, dimana bakteri asam laktat merombak 

beberapa substrat.  

 Hasil uji ANOVA (Lampiran) diketahui bahwa perlakuan dengan penambahan 

sari buah sirsak memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (α=0,05) 

terhadap viskositas yoghurt, begitu pula dengan perlakuan lama fermentasi dan 

interaksi antara penambahan konstrasi sari buah sirsak dan lama fermentasi. Untuk 

mengetahui kombinasi perlakuan yang berbeda nyata maka dilakukan uji lanjut 

DMRT 5%. Hasil uji lanjut DMRT 5% dapat dilihat pada Tabel 4.10 rerata viskositas 

yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak akibat perlakuan konsentrasi sari 

buah dan lama fermentasi. 
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Tabel 4.10 Rerata Viskositas Yoghurt Dengan Penambahan Sari Buah Sirsak Akibat 

         Perlakuan Konsentrasi Sari Buah dan Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi 

(Jam) 

Konsentrasi Sari 

Buah Sirsak (%) 

Rerata 

Viskositas (cP) 

DMRT % 

8 10 

15 

20 

1860,333 f 

1719,667 cd 

1817,333 e 

38.906 

37.485 

38.383 

 

10 10 

15 

20 

1741,667 d 

1836 ef 

1192,333 a 

38.008 

38.679 

34.085 

 

12 10 

15 

20 

1700 c 

1861,000 f 

1624,333 b 

36.780 

 

35.745 

 

Keterangan:  rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut DMRT(α=0,05) 

 

 Dari Tabel 4.10 menunjukkan bahwa rerata viskositas tertinggi pada 

penambahan sari buah sirsak sebanyak 15% pada lama fermentasi 12 jam, 

sedangkan rerata viskositas terendah pada penambahan sari buah sirsak 20% dan 

lama fermentasi 10 jam. Menurut Anindita (2003), menyatakan bahwa penurunan 

total padatan menyebabkan penurunan viskositas. Selain itu pH susu yang dibawah 

4,6 maka kasein akan terkoagulasi membentuk struktur yang kental. Hal ini 

menyebabkan semakin kental suatu larutan maka nilai viskositasnya semakin tinggi 

(Tamime, 1981). Menurunnya pH pada yoghurt menyebabkan keseimbangan kasein 

protein susu akan terganggu dan mencapai pH pada titik isoelektriknya (4,6) dimana 

kasein akan menggumpal membentuk koagulum sehingga terbentuk struktur semi 

padat (Tamime dan Deeth, 1980 dalam Setyaningsih, 1992).  

 Penambahan sari buah akan memberikan asupan nutrisi bagi bakteri untuk 

melakukan metabolisme, dimana sebagian hasil metabolisme ini menjadi asam 

laktat. Minuman yoghurt memiliki tekstur yang lebih kental karena adanya senyawa 

eksopolisakarida (EPS) yang terbentuk saat fermentasi asam laktat terjadi. EPS 

merupakan polisakarida yang disekresikan oleh bakteri. Lama fermentasi akan 

mempengaruhi metabolisme bakteri, sehingga hal ini akan mempengaruhi viskositas 

produk yang semakin tinggi. Namun, pada penambahan sari buah sirsak 20% dan 
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lama fermentasi 10 jam memberikan nilai viskositas yang rendah. Jika lama 

fermentasi tidak maksimal maka nutrisi yang ada didalam bahan tidaka dapat 

dimetabolisme oleh bakteri secara maksimal. 

 EPS membentuk jaringan filament. Sel bakteri tertutup oleh bagian 

polisakarida dan filament menggikat sel bakteri dan protein susu. Tekstur kental 

pada minuman yoghurt merupakan interaksi kompleks antara protein susu, asam 

dan EPS yang memberikan kesan lembut, kental, stabilitas gel dan sineresis (Surini, 

2004). Selain itu, penggumpalan protein akibat dari penurunan kadar keasaman juga 

meningkatkan kekentalan produk. Diduga semakin meningkatnya penambahan sari 

buah sirsak dapat memberikan energi pada bakteri untuk bermetabolisme untuk 

menjadi asam laktat.  

4.4.2 Kecerahan (L*) 

 Dari hasil pengamatan terlihat bahwa tingkat kecerahan yoghurt dengan 

penambahan konsentrasi sari buah sirsak dan lama fermentasi berkisar antara 

67,100 – 68,433. Pengaruh penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 
Gambar 4.6  Kecerahan (L*) Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah Sirsak akibat 

             Penambahan Sari Buah dan Lama Fermentasi 

 

 Dari Gambar 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata niali kecerahan yoghurt 

setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan penambahan sari buah 

sirsak 10%, 15% dan 20%. Semakin meningkatnya penambahan sari buah sirsak 

dan lama fermentasi membuat kecerahan (L*) cenderung menurun. Hal ini 

dikarenakan pada sari buah sirsak memiliki karakteristik warna yang terang, namun 
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seiring bertambahnya lama fermentasi dapat mempengaruhi tingkat kecerahannya. 

 Dari hasil uji ANOVA pada perlakuan penambahan sari buah sirsak 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (α=0,05), begitu pula dengan 

perlakuan akibat lama fermentasi yang memberikan pengaruh berbeda sangat nyata 

(α=0,05). Namun interaksi antara penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi 

tidak memberikan pengaruh yang nyata. Pada Tabel 4.11 dan 4.12 akan ditunjukkan 

rerata pengaruh penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi. 

 

Tabel 4.12 Rerata Tingkat Kecerahan (L*) Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah 

         Sirsak akibat Perlakuan Penambahan Sari Buah Sirsak  

Konsentrasi Sari Buah Kecerahan (L*) BNT 5 % 

10% 

15% 

20% 

68,067 b 
67,422 a 
67, 533 a 

 

0.241 

 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

 Dari Tabel 4.11 menunjukkan bahwa penambahan sari buah memberi 

pengaruh berbeda sangat nyata terhadap kecerahan pada yoghurt akibat 

penambahan sari buah. Namun, pada penambahan sari buah sirsak 10% saja yang 

memberikan tingkat kecerahan paling tinggi jika dibandingkan dengan penambahan 

sari buah sirsak 20%. Hal ini diduga karena pada penambahan sari buah sirsak 10% 

kandungan gula pada sari buah lebih rendah dibandingkan pada penambahan yang 

lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi kecerahan pada produk. Salah satu jenis 

karbohidrat yang terdapat dalam buah sirsak adalah gula pereduksi (glukosa dan 

fruktosa) dengan kadar 91,9-93,6% dari kandungan gula total. Menurut Bemiller dan 

Whister (1996), ketika gugus aldosa atau ketosa dipanaskan dalam suatu larutan 

dengan gugus amin maka berbagai macam reaksi akan terjadi dan menghasilkan 

berbagai macam senyawa seperti flavor, aroma dan bahan-bahan polimer berwarna 

gelap. 
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Tabel 4.12 Rerata Tingkat Kecerahan (L*) Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah 

         Sirsak akibat Perlakuan Lama Fermentasi  

Lama Fermentasi Kecerahan (L*) BNT 5% 

8 jam 

10 jam 

12 jam 

67.878 b 
67.867 b 
67.278 a 

 

0.241 

 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

 Dari Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa perlakuan akibat lama fermentasi pada 

yoghurt memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap kecerahan. Namun, 

semakin lama waktu fermentasi yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak maka 

kecerahan yang didapat semakin menurun. Menurut Tensiska et al (2007), 

menyatakan bahwa antioksidan merupakan molekul yang tidak stabil, warna ungu, 

merah atau biru. Pengaruh pH pada antioksidan pun sangat besar terutama pada 

penentuan warnanya, pada pH rendah atau asam (Muchtadi, 1992).  

 Pada analisa ragam, interaksi antara perlakuan akibat penambahan sari 

buah sirsak dengan lama fermentasi tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata. Hal ini diduga jarak antar perlakuan terlalu dekat seingga tidak memberikan 

pengaruh yang nyata. 

 

4.4.3 Kemerahan (a+) 

 Hasil dari pengamatan terhadap tingkat kemerahan yoghurt dengan 

penambahan konsentrasi sari buah sirsak dan lama fermetasi berkisar antara 13,433 

– 16,433. Pengaruh tingkat kemerahan yoghurt dengan penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Grafik Tingkat Kemerahan akibat Perlakuan Penambahan Sari Buah 

            Sirsak dan Lama Fermentasi 

 

 Pada Gambar 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata niali kemerahan yoghurt 

setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan penambahan sari buah 

sirsak 10%, 15% dan 20%. Semakin banyak penambahan sari buah sirsak yang 

diberikan, maka tingkat kemerahan yoghurt semakin tinggi. Namun, pada tingkat 

lama fermentasi tertinggi tingkat kemerahan menurun. Menurut Rahmat (2006), 

karotenoid adalah pigmen utama yang memberi warna pada berbagai bahan-bahan 

dan sayuran.  

 Dari hasil analisa ragam menunjukkan bahwa faktor penambahan 

konsentrasi sari buah sirsak memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (α=0,05) 

begitupula dengan faktor lama fermentasi, sedangkan interaksi antara penambahan 

konsentrasi buah sirsak dan lama fermentasi memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (α=0,05). Rerata pengaruh penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14. 

Tabel 4.13 Rerata Tingkat Kemerahan Yoghurt dengan Penambahan Sari Akibat 

                  Penambahan Sari Buah Sirsak 

Konsentrasi Sari Buah 

Sirsak 

Kemerahan (a+) BNT 5% 

10% 

15% 

20% 

13,833 a 
15,900 b 
15,556 b 

 

0,403 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 
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 Pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dengan penambahan konsentrasi sari 

buah sirsak memberikan pengaruh berbeda sangat nyata. Dari hasil analisa dapat 

dilihat bahwa pada konsentrasi 15% memberikan tingkat kemerahan paling tinggi.  

 

Tabel 4.14 Rerata Tingkat Kemerahan Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah  

       Sirsak Akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi Kemerahan (a+) BNT % 

8 jam 

10 jam 

12 jam 

14,856 b 
14,789 a 
15,644 b 

 

0,403 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

 Pada Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa tingkat kemerahan pada lama 

fermentasi 12 jam memberikan tingkat kemerahan tertinggi. Diduga adanya senyawa 

aldosa atau ketosa pada sari buah sirsak dapat memberikan perubahan warna 

akibat adanya pemansan (Bemiller dan Whister, 1996).  

  Pada analisa ragam, interaksi antar perlakuan akibat penambahan sari buah 

sirsak dengan lama fermentasi tidak memberikan pengaruh berbeda nyata. Hal ini 

diduga pada perlakuan tersebut memiliki jarak yang dekat sehingga tidak 

memberikan pengaruh berbeda nyata. 

 

4.4.4 Kekuningan (b+) 

 Analisa warna b+ atau kuning setelah fermentasi dilakukan untuk 

mengetahui perubahan warna kuning pada minuman yoghurt dengan penambahan 

konsentrasi sari buah. Hasil pengamatan terhadap tingkat kekuningan (b+) yoghurt 

dengan penambahan konsentrasi sari buah dan lama fermentasi sirsak berbagai 

perlakuan berkisar antara 10,833 hingga 12,500. Pengaruh penggunaan 

penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Grafik Tingkat Kekuningan Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah 

             Sirsak akibat Perlakuan Konsentrasi Sari Buah Sirsak dan Lama 

           Fermentasi 

 

 Pada Gambar 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata niali kekuningan yoghurt 

setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam dengan penambahan sari buah 

sirsak 10%, 15% dan 20%. Nilai kekuningan akibat penambahan sari buah sirsak 

dan lama fermentasi memberikan pengaruh berbeda sangat nyata. Dimana lama  

fermentasi 12 jam pada pembahan konsentrasi 15% memberikan tingkat kecerahan 

tertinggi, sedangkan tingkat kekuningan terendah terdapat pada lama fermentasi 10 

jam dan penambahan sari buah sirsak 20%.  

 Dari hasil analisa ragam menunjukkan bahwa faktor penambahan 

konsentrasi sari buah sirsak memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (α=0,05) 

begitupula dengan faktor lama fermentasi, sedangkan interaksi antara penambahan 

konsentrasi buah sirsak dan lama fermentasi memberikan pengaruh tidak berbeda 

nyata (α=0,05). Rerata pengaruh penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan tabel 4.16. 

Tabel 4.15 Rerata Tingkat Kekuningan Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah    

        Sirsak Akibat Penambahan Penambahan Sari Buah Sirsak 

Konsentrasi Sari Buah 

Sirsak 

Kekuningan (b+) BNT 5% 

10% 

15% 

20% 

12,144 b 
11,489 a 
12,233 b 

 

0.299 

 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 
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 Dari Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa dengan penambahan sari buah sirsak 

sebanyak 20% meningkatkan warna kekuningan pada yoghurt dengan penambahan 

konsentrasi sari buah sirsak. Menurut Haryoto (1998), buah sirsak mengandung gula 

pereduksi seperti glukosa dan fruktosa dengan kadar 91,9-93,6% dari kandungan 

gula total. Menurut Bemiller dan Whister (1996), ketika gugus aldosa atau ketosa 

dipanaskan dalam suatu larutan dengan gugus amin yang dapat memberikan 

perubahan warna. Pada penambahan sari buah sirsak tertinggi diduga gugus aldosa 

lebih banyak dibandingkan penambahan sari buah sirsak 10%, sehingga hal ini akan 

mempengaruhi perubahan warna. 

 

Tabel 4.16 Rerata Tingkat Kekuningan Yoghurt dengan Penambahan Sari Buah  

        Sirsak akibat Lama Fermentasi 

Lama Fermentasi Kekuningan (b+) BNT 5% 

8 Jam 

10 Jam 

12 Jam 

12,067 b 
12,233 b 
11,567 a 

 

0.299 

 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak   

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,05) 

 

 Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa lama fermentasi 10 jam mampu 

meningkatkan warna kekuningan pada minuman yoghurt. Diduga proses 

pemanasan akan mempengaruhi kekuningan pada yoghurt. Bemiller dan Whister 

(1996), ketika gugus aldosa atau ketosa dipanaskan dalam suatu larutan dengan 

gugus amin maka berbagai macam reaksi akan terjadi dan menghasilkan berbagai 

macam senyawa seperti flavor, aroma dan bahan-bahan polimer berwarna gelap. 

terutama pada penentuan warnanya, pada pH rendah atau asam (Muchtadi, 1992). 

 Pada analisa ragam, interaksi antar perlakuan akibat penambahan sari buah 

sirsak dengan lama fermentasi tidak memberikan pengaruh berbeda nyata. Hal ini 

diduga pada perlakuan tersebut memiliki jarak yang dekat sehingga tidak 

memberikan pengaruh berbeda nyata. 

 

4.5 Hasil Pengamatan Organoleptik 

 Penilaian organoleptik yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak 

dilakukan dengan menggunakan metode uji kesukaan (Hedonic Scale Scoring), 

yaitu salah satu uji penerimaan. Pada uji ini terdapat 20 panelis tidak terlatih diminta 
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untuk mengungkapkan tanggapan terhadap produk yaitu yoghurt dengan 

penambahan sari buah sirsak. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik yang 

dalam pengujiannya menggunakan skala (1-5) dari sangat tidak menyukai hingga 

menyukai. 

 Skala hedonik yang digunakan akan ditransformasikan menjadi skala 

numerik yang dimulai dari angka terendah hingga angka tertinggi. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kesukaan antar perlakuan yang ada. 

Hasil pengamatan meliputi rasa, tekstur dan aroma. 

 

4.5.1 Rasa 

 Rasa merupakan hal penting untuk penerimaan konsumen (Fennema, 1996). 

Produk yang memenuhi syarat seperti kenampakan, nilai gizi dan keamanan namun 

dari segi cita rasa tidak memenuhi maka produk akan ditolak oleh konsumen. Rasa 

suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan apabila telah 

mendapatkan perlakuan dari pengolahan maka rasa yang ada akan dipengaruhi 

oleh bahan yang ditambahkan selama proses pembuatan. Menurut Winarno (1992), 

senyawa dikenal sebagai rasa jika senyawa tersebut dapat larut dalam air liur 

sehingga dapat mengadakan hubungan dengan microvillus dan impuls (stimulus) 

yang terbentuk dan dikirm melalui syaraf ke pusat susunan syrataf san timbul rasa. 

 Dari hasil rerata kesukaan panelis terhadap rasa yoghurt dengan 

penambahan sari buah sirsak berdasarkan perlakuan penambahan sari buah sirsak 

dan lama fermentasi berkisar antara 3,40 – 4,15. Kecenderungan tingkat kesukaan 

panelis terhadap rasa yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak akan 

ditampilkan pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Kecenderungan Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Yoghurt  

  Dengan Penambahan Konsentrasi Sari Buah Sirsak 

  

 Gambar 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata kecenderungan tingkat kesukaan 

panelis terhadap rasa yoghurt setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam 

dengan penambahan sari buah sirsak 10%, 15% dan 20%. Skor kesukaan panelis 

terhadap rasa yoghurt, dimana skor kesukaan panelis tertinggi ada pada 

penambahan sari buah sirsak 20% dan lama fermentasi 8 jam. Skor terendah 

terdapat pada penambahan 15% dana lama fermentasi 12 jam.    

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi memberikan pengaruh yang tidak nyata (α=0,05) 

terhadap rasa yoghurt. 

 Rasa pada yoghurt memiliki cita rasa khas yaitu asam. Hal ini diduga 

semakin meningkatnya penambahan konsentrasi sari buah sirsak dan lama 

fermentasi membuat bakteri asam laktat menghasilkan total asam akibat 

metabolisme sehingga menurunkan pH dan memberikan cita rasa yang khas. 

Semakin meningkatnya total asam pada yoghurt akan memberikan rasa asam yang 

disukai panelis.  

 

4.5.2 Tekstur 

 Tekstur dan mouthfeel merupakan salah satu parameter yang penting. 

Produk pangan dibuat dan diolah tidak hanyak bertujuan untuk peningkatan nilai gizi 

tetapi juga untuk mendapatkan karakteristik fungsional yang menuruti selera 

organoleptik konsumen. Menurut DeMan (1997), tekstur terkadang lebih penting 

daripada bau, rasa dan warna. Pada yoghurt, tekstur dipengaruhi oleh 

penggumpalan.  
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 Rerata kesukaan panelis terhadap tekstur yoghurt akibat perlakuan 

penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasiberkisar antara 3,30 – 3,95. 

Kecenderungan tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur yoghurt dengan 

penambahan konsentrasi sari buah sirsak akan ditampilkan pada Gambar 4.10. 

 

 
Gambar 4.10 Grafik Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Tekstur Yoghurt Dengan 

  Penambahan Konsentrasi Sari Buah 

 

 Pada Gambar 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap tekstur yoghurt setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam 

dengan penambahan sari buah sirsak 10%, 15% dan 20%. Skor kesukaan panelis 

terhadap tekstur yoghurt tertinggi dari perlakuan penambahan sari buah sirsak 10% 

dan lama fermentasi 12 jam. Sedangkan skor kesukaan panelis terhadap tekstur 

yoghurt terendah dari perlakuan penambahan sari buah sirsak 15% dan lama 

fermentasi 12 jam.  

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi tidak memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) 

terhadap tekstur yoghurt. 

 Menurut Buckle (1985), penggumpalan atau pengentalan merupakan salah 

satu sifat susu yang paling khas. Penggumpalan dapat disebabkan oleh kegiatan 

enzim atau penambahan asam sehingga terjadi akumulasi asam. Selain itu, diduga 

penambahan susu skim serta sukrosa dapat membentuk tekstur dari minuman 

yoghurt dengan penambahan konsentrasi sari buah sirsak. Tekstur pada bahan 

pangan sangat ditentukan oleh kadar air, kandungan lemak dan jumlah air serta 

jenis karbohidrat serta protein penyusunnya (Fellows, 2000). 
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4.5.3 Aroma 

 Aroma atau bau-bauan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat 

diamati dengan indera penciuman. Aroma atau bau yang ditimbulkan oleh makanan 

banyak menentukan kelezatan makanan tersebut (Winarno, 1997). Kecenderungan 

tingkat kesukaan panelis terhadap aroma yoghurt dengan penambahan konsentrasi 

sari buah sirsak akan ditampilkan pada Gambar 4.11. 

 

 
Gambar 4.11 Kecenderungan Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Aroma Yoghurt 

  Dengan Penambahan Konsentrasi Sari Buah Sirsak 

 

 Pada Gambar 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap aroma yoghurt setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam 

dengan penambahan sari buah sirsak 10%, 15% dan 20%. Skor kesukaan panelis 

terhadap aroma yoghurt tertinggi terdapat pada penambahan sari buah sirsak 20% 

dengan lama fermentasi 12 jam, sedangkan aroma yoghurt terendah terdapat pada 

penambahan sari buah sirsak 10% dengan lama fermentasi 10 jam. 

  Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap aroma 

yoghurt. 

 Dalam industri pangan, pengujian terhadap aroma dianggap penting karena 

dapat cepat memberikan  hasil penilaian terhadap produk tentang diterima atau 

tidaknya produk makanan tersebut. Menurut Apandi (1993), aroma yang khas 

dirasakan oleh indera penciuman tergantung kepada bahan penyusun dan bahan 

yang ditambahkan ke dalam makanan tersebut. Bau yang ditimbulkan pada 

umumnya disebabkan oleh perubahan-perubahan kimia dan bentuk persenyawaan 

dengan bahan lain. Yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak memiliki aroma 
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khas susu serta buah sirsak. Selain itu, aroma ini terbentuk karena adanya 

kandungan asam-asam organik selama terjadinya proses fermentasi.  

 

4.5.4 Penampakan 

 Penampakan dari produk yoghurt secara keseluruhan, dimana yoghurt 

terbagi atas 3 jenis karakterisitk yaitu firm, stirred dan drinking yoghurt. Pada proses 

pembuatan yoghurt ini tergolong pada stirred yaitu yoghurt yang memiliki 

karakteristik produk cukup kental. Kecenderungan tingkat kesukaan panelis 

terhadap penampakan yoghurt dengan penambahan konsentrasi sari buah sirsak 

akan ditampilkan pada Gambar 4.12. 

 

 
Gambar 4.12 Kecenderungan Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Penampakan 

              Yoghurt Dengan Penambahan Konsentrasi Sari Buah Sirsak 

  

 Pada Gambar 4.12 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesukaan panelis 

terhadap aroma yoghurt setelah fermentasi selama 8 jam, 10 jam dan 12 jam 

dengan penambahan sari buah sirsak 10%, 15% dan 20%. Penampakan dengan 

nilai rerata tertinggi terdapat pada penambahan sari buah 20% dengan lama 

fermentasi 12 jam. Sedangkan nilai rerata terendah terdapat pada penambahan sari 

buah sirsak 10% dengan lama fermentasi 10 jam. 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap aroma 

yoghurt. 

 Dalam pembuatan produk yoghurt penampakan merupakan salah satu 

karakter secara organoleptik yang harus dipenuhi. Seperti yang telah dijelaskan 

pada sebelumnya, penampakan akan mempengaruhi jenis karakteristik yoghurt 
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termasuk dalam firm, stirred dan drinking. Penampakan yoghurt ini dipengaruhi oleh 

viskositas produk, dimana tekstur kental pada minuman yoghurt merupakan interaksi 

kompleks antara protein susu, asam dan EPS yang memberikan kesan lembut, 

kental, stabilitas gel dan sineresis (Surini, 2004). Selain itu, penggumpalan protein 

akibat dari penurunan kadar keasaman juga meningkatkan kekentalan produk. 

 

4.6 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan metode De Garmo yaitu 

menentukan bobot untuk tiap parameter. Penilaian parameter tersebut meliputi 

parameter kimia dan mikrobiologi yang dapat dilihat pada Tabel  4.17 sedangkan 

parameter organoleptik pada Tabel 4.18. 

 

Tabel 4.17 Penilaian Perlakuan Terbaik Terhadap Parameter Kimia, Fisik dan    

       Mikrobiologi 

Parameter 

Perlakuan Penambahan 

Sari Buah Sirsak 10% 

dengan Lama Fermentasi 

12 Jam 

pH 4.413 

Total Asam 0.820 

Aktivitas Antioksidan 

(%)  
61.503 

Viskositas (cP) 1817.330 

Tingkat Kecerahan (L) 67.433 

Tingkat Kemerahan (a*) 14.333 

Tingkat Kekuningan (b*) 

Total BAL (log cfu/ml) 

11.933 

7.459 
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Tabel 4.18 Penilaian Perlakuan Terbaik Terhadap Parameter Organoleptik 

Parameter 
Perlakuan Penambahan Sari Buah Sirsak 10% 

dengan Lama Fermentasi 12 Jam 

Penampakan 3.80 (netral) 

Aroma 3.60 (netral) 

Rasa 4.15 (agak suka) 

Tekstur 3.95 (netral) 

 

 Dari Tabel 4.17 dan 4.18 dapat dilihat bahwa peniliaian perlakuan terbaik 

terhadap parameter kimia, fisik dan mikrobiologi serta organoleptik pada perlakuan 

penambahan sari buah sirsak 10% dengan lama fermentasi 12 jam. Pada perlakuan 

ini menunjukkan jika penambahan sari buah sirsak dengan lama fermentasi 12 jam 

mencukupi standart pembuatan yoghurt dari segi pH, total asam, total BAL. Hal ini 

diduga dengan adanya penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi akan 

menimbulkan interaksi yang dapat menurunkan atau meningkatkan parameter kimia 

pada perlakuan terbaik. 

 Hasil perlakuan terbaik jika dibandingkan dengan standart yoghurt Indonesia, 

memiliki kelebihan dari gabungan manfaat-manfaat yoghurt dipasaran. Dimana 

yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak selain mengandung bakteri asam 

laktat probiotik, juga mengandung senyawa-senyawa antioksidan yang dapat 

mencegah atau memperlambat laju dari radikal bebas. 

 


